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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 – 2011, DEN 5.5.2011 

 

Tid: 5.5.2011 kl. 18.00-21.00. 

Sted: Drammen Travbane. 

 

Tilstede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Endre Storhaug, Anita Sønsteby og  

Nils Kristian Jansen (2.vara). 

Fra adm: Birthe Austevoll og Harald Martinsen. 

Forfall: Karoline Krogh-Hanssen og Ernst-Petter Knutsen (1.vara). 

 

SAKSLISTE: 

S 1-2/11 Forbundssekretærordningen 

S 2-2/11 Protokoll styremøte 1/2011 

S 3-2/11 Ponniutvalg 2011 

S 4-2/11 Ponnilandsleir 24.-26. juni 

a. Endelig budsjett 

S 5-2/11 Lagskonferanse september 2011 

S 6-2/11 Aktuell info 

a. Drammen Travbane AS 

b. Ledermøte BT 7.4 

c. Generalforsamling DNT 9.4 

d. Hest som næring - prosjektmøte 27.4 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-2/11 Forbundssekretærordningen 

Det er foreløpig ikke ansatt noen erstatter for Harald Martinsen vedr 

forbundssekretærstillingen. Stillingen er heller ikke utlyst. Ulf Johansen har 

løpende dialog både med DNT og Drammen Travbane AS ang videre drift av 

sekretærordningen i BT.  

Generalforsamlingen i DNT har vedtatt at travforbundets sekretærfunksjon 

ivaretas av en ansatt person som har arbeidsavtale med DNT, eller av en ansatt 

person i driftsselskapet tilknyttet travbanen.  

Med bakgrunn fra ovennevnte vedtak har Buskerud Travforbund kommet frem 

til følgende: 

 

Vedtak: 

Drammen Travbane AS, via Birthe Austevoll, vil fra 1.6.2011 yte 

sekretærbistand til forbundet. Birthe blir også fra d.d. stilt til rådighet i 

forbindelse med oppgaver som omhandler ponnilandsleir 2011. 

Denne løsningen gjelder inntil videre, og det jobbes med en endelig 

fremtidig ordning. 



 
 

 

Buskerud Travforbund Protokoll styremøte 5.5.2011 Side 2 

 

Buskerud Travforbund 

Forbundet setter som forutsetning at DNT dekker lønnskostnadene til 

sekretærstillingen som tidligere.  

 

 

S 2-2/11 Protokoll styremøte 1/2011 

 

Vedtak: 

Styreprotokoll 1/2011 godkjennes. 

 

 

S 3-2/11 Ponniutvalg 2011 

Det er for tiden svært få aktuelle kandidater til ponniutvalget. 

 

Vedtak: 

Ponniutvalget nedlegges inntil videre.  

Styret blir da ansvarlig for ponnitrav, og Anita Sønsteby fortsetter som 

styrets kontaktperson på dette området. 

 

 

S 4-2/11 Ponnilandsleir 24.-26. juni 

a. Endelig budsjett 

Prosjektleder Anita Sønsteby la frem forslag til endelig budsjett. Inntekter  

kr 290 000 og utgifter kr 208 000 - tilsier et overskudd på kr 82 000,-.  

Prosjektgruppen har avholdt møte med Hans R. Bakken og Sigmund Tandberg. 

Anita har avholdt infomøte og er i ferd med å ferdigstille en ansvarsliste for 

leieren. 

 

Vedtak: 

Budsjett godkjennes med en tilleggspost på kr 82 000,- i kostnader. Dette 

for ikke å budsjettere med så stort overskudd, samt til å dekke eventuelle 

uforutsette utgifter og eller manglende inntekter. 

Forbundsstyret stiller seg positive til å bidra under arrangementet. 

 

 

S 5-2/11 Lagskonferanse september 2011 

 

Vedtak: 

Konferansen avholdes lørdag med overnatting til søndag. Forbundsstyret 

mener dette er riktig for å holde på interessen og engasjementet rundt 

slike konferanser.  

Trygve sjekker videre mht samarbeid med Oslo og Akershus 

Travforbund, samt endelig dato som fastsettes neste styremøte. 
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S 6-2/11 Aktuell info 

a. Drammen Travbane AS 

Kort info fra Trygve: veldig mye positivt rundt arrangementene, god 

omsetningsutvikling og DT AS føler de er inne i en god trend på det meste. 

 

b. Ledermøte BT 7.4 

Noe svak deltagelse - blir positivt å ha en instruks å følge. 

 

c.  Generalforsamling DNT 9.4 

Kort info fra Ulf. 

Gjennomgang av prosedyre i en sak fra ledermøte/generalforsamling – 

forbundsstyret tar dette til etterretning. 

 

d. Hest som næring - prosjektmøte 27.4 

Kort info fra Ulf. Både lag og forbund er delaktig i prosjektet.  

Se link til prosjektet på forbundets hjemmeside. 

 

 

S 7-2/11 Eventuelle saker 

 

Mønstringsløp 

Trygve meldte inn sak til neste styremøte. Saken ble belyst og noe diskutert. 

Styret ønsker mer bakgrunnsmateriale til neste møte for å kunne 

realitetsbehandle saken.  

 

Oppdatering treningsanlegg 

Ulf og Harald har gjennomgått oppdateringene, og svart på henvendelse fra 

DU-utvalget. 

 

Landsrådsmøte 14.5 

Ulf deltar på dette og styret fikk utdelt saksliste. 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen: Fredag 13.5.2011/Harald Martinsen 

Det er ikke innkommet merknader til protokollen. 16.5.2011/Harald M. 

 

 

 

 

 

Ulf Johansen Trygve Bjørge Endre Storhaug 

 

 

 

Anita Sønsteby Nils Kristian Jansen 


